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ZAŁĄCZNIK NR …. DO SIWZ  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Przedmiot zamówienia 
Budowa odwodnień ulic gminnych 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiot umowy podzielono na dwa zadania: 
Zadanie 1. Przebudowa parkingu przy ul. Pasiecznej (Spacerowa 4) w zakresie budowy odwodnienia w Milanówku 
Zadanie 2. Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolnej z ulicą Głowackiego w zakresie odwodnienia w Milanówku 
 

Opis dla zadania 1 pn.: 
 Zadanie 1. „Przebudowa parkingu przy ul. Pasiecznej (Spacerowa 4) w zakresie budowy odwodnienia w Milanówku” 
 
Odwodnienie będzie się składało z jednej studni osadnikowej o średnicy Ø1200mm o głębokości osadnika 1m oraz 
modułu odwodnieniowego ze skrzynek drenażowych SC-740 składającego się z 20 szt komór drenażowych po 5szt w 4 
rzędach. 
Wody deszczowe po podczyszczeniu w istniejącym separatorze substancji ropopochodnych rurociągiem Ø315mm z rur  
z tworzywa sztucznego zostaną odprowadzane do studni kontrolnej o średnicy Ø1200mm z osadnikiem 1m z której 
zostaną wprowadzone rurociągiem dystrybucyjnym a zarazem inspekcyjnym o średnicy Ø400mm o długości 2,1m do 
modułu komór drenażowych. 
Cztery rzędy komór drenażowych będą połączone ze sobą za pomocą otworów w górnej części pokryw skrajnych rurociągiem 
o średnicy Ø160mm. 
Po zachodniej stronie zbiornika zostanie zamontowany odpowietrznik z rur o średnicy Ø160mm i długości 2,1m, który 
zostanie wyprowadzony na zewnątrz i zakończony grzybkiem. 
Zestaw komór drenażowych wymaga zastosowania ławy fundamentowej z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm, pomiędzy 
komorami oraz na wierzchu tych komór, wymagana jest zasypka warstwą tłucznia płukanego ponad komory 30cm. 
Kamień ten służy jako element konstrukcyjny, pozwalający jednocześnie na przemieszczanie się wody opadowej oraz jej 
magazynowanie. Dopuszczalnym materiałem kamiennym jest płukany tłuczeń o porowatości rzędu 40%. Większość 
użytych kamieni musi mieć uziarnienie w granicach 31-63mm.  
Kamienie o krawędziach półzaokrąglonych oraz zaokrąglonych są niedopuszczalne. Jako warstwa separacyjna, 
zapobiegająca wnikaniu gleby do warstwy tłucznia, musi zostać zastosowana geowłóknina wg parametrów 
wytrzymałościowo-jakościowych. Zastosowanie warstwy geowłókniny jest wymagana na dnie wykopu, pomiędzy tłuczniem a 
glebą podłoża, na bokach wykopu oraz na górze tłucznia. Warstwa geowłókniny musi całkowicie otaczać tłuczeń. 
Fundament z tłucznia na dnie zbiornika o grubości 20cm musi zostać zagęszczony udarowo do 95% wg norm Proctora.  
Warstwa tłuczenia 30cm ułożona powyżej komór i pomiędzy komorami nie wymaga zagęszczenia. Materiał wypełniający 
ułożony powyżej komór należy zagęszczać warstwami co 10cm aż do uzyskania 95% wg norm Proktora. Nawierzchnię 
parkingu z kostki betonowej należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
Rury spustowe z budynków Urzędu Miasta, należy podłączyć do istniejącego odwodnienia z zamontowaniem nowych 20 
czyszczaków oraz z przełożeniem przykanalików z wymianą rur Ø160mm na nowe o długości 80m. 
 

Opis dla zadania 2 pn.: 
Zadanie 2. Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolnej z ulicą Głowackiego w zakresie odwodnienia w Milanówku 
 
Ze względu na występujące anomalie pogodowe z dużą ilością opadu, należy wykonać system odwodnieniowy, który 
zagospodaruje wody opadowe zalegające na nawierzchni drogi.  
Zestaw będzie się składał z jednego wpustu deszczowego o średnicy Ø500mm, przykanalika deszczowego o średnicy 
Ø160mm i jednej studni osadnikowej średnicy Ø1200mm oraz zbiornika retencyjno-chłonnego składającego się z dwóch 
komór drenażowych SC-740. 
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Zestaw komór drenażowych wymaga zastosowania ławy fundamentowej z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm, pomiędzy 
komorami oraz na wierzchu tych komór, wymagana jest zasypka warstwą tłucznia płukanego ponad komory 20cm. 
Kamień ten służy jako element konstrukcyjny, pozwalający jednocześnie na przemieszczanie się wody deszczowej oraz jej 
magazynowanie. Dopuszczalnym materiałem kamiennym jest płukany tłuczeń o porowatości rzędu 40%. Większość 
użytych kamieni musi mieć uziarnienie w granicach 31-63mm.  
Kamienie o krawędziach półzaokrąglonych oraz zaokrąglonych są niedopuszczalne. Jako warstwa separacyjna, 
zapobiegająca wnikaniu gleby do warstwy tłucznia, musi zostać zastosowana geowłóknina wg parametrów 
wytrzymałościowo-jakościowych. Zastosowanie warstwy geowłókniny jest wymagana na dnie wykopu, pomiędzy tłuczniem  
a podłożem, na bokach wykopu oraz na górze tłucznia. Warstwa geowłókniny musi całkowicie otaczać tłuczeń. 
Fundament z tłucznia 20cm musi zostać zagęszczony udarowo do 95% wg norm Proctora.  
Warstwa tłuczenia 20cm ułożona powyżej komór i pomiędzy komorami nie wymaga zagęszczenia. Materiał wypełniający 
ułożony powyżej komór należy zagęszczać warstwami co 10cm aż do uzyskania 95% wg norm Proctora. Nawierzchnię 
drogi przywrócić do stanu pierwotnego z wykonaniem element uspokojenia ruchu na skrzyżowania ulicy Szkolnej z ulicą 
Aleksandra Głowackiego, która polega na wykonaniu skrzyżowania wyniesionego z nawierzchnią z kostki brukowej 
betonowej typ Behaton gr. 8 cm, o konstrukcji i parametrach jak dla progu zwalniającego U-16b oznakowanego znakami 
poziomymi P-25 oraz oznakowaniem pionowym w postaci znaków B-33, T-1 praz A-11a. 
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